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NGENIC AB (PUBL) FÅR ORDER PÅ 2,4 
MSEK FRÅN TIBBER
Ngenic AB har fått en order från det digitala energibolaget Tibber för leveranser av 
Ngenic Tune under 2022.

Ordern, som är en följdorder från tidigare serieleveranser i år, har ett ordervärde om 2,4 MSEK och 
ska vara slutlevererad 2022.

”Att Tibber nu gör en uppföljningsorder visar på den kraft digitaliseringen i energibranschen har just 
nu. Den senaste tidens elpriser har dessutom ytterligare ökat efterfrågan på digitala energitjänster”, 
säger Björn Berg, vd på Ngenic.

Ngenic levererar produkter och tjänster till fastighetsägare och energibolag och har fått mycket 
uppmärksamhet för sitt nytänkande angående aktivering av energikunder. Idag finns det redan 
pengar att tjäna på att bli aktiv kund ända ner till enskilda villaägare. T.ex. ger elprisstyrning aktiverad 
i Ngenics smarta värmestyrning Ngenic Tune ett timprisavtal på el just nu en vinst på ca 50 kr per 
dag för en villa med värmepump, och ännu mer om man har en elpanna. Att dessutom nu kunna få 
betalt för att avstå förbrukning är något som är nytt för enskilda kunder, men är egentligen en 
naturlig del i att hålla energisystemet i balans. Ngenic gör det möjligt för alla att kunna delta på 
dessa marknader också.

Om Tibber:

Tibber är ett digitalt elbolag som vill minska hushållens elförbrukning genom smart teknik. Företaget 
erbjuder sina kunder möjligheten att köpa förnybar el direkt från producenten för inköpspris och 
genom Tibber-appen får kunden översikt av sin elförbrukning i realtid. Tibber grundades 2016 av 
Daniel Lindén och Edgeir Vårdal Aksnes och är aktivt i Sverige, Norge och Tyskland. Företaget har 
som vision att sänka europeiska hushållens elförbrukning med 20% till 2025 och har idag 200 000 
kunder. Läs mer på .www.tibber

VID YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

BJÖRN BERG, VD
Mail: bjorn.berg@ngenic.se
Telefon: +46 70 570 70 17

PATRIK NILSSON, INVESTOR RELATIONS
Mail: patrik.nilsson@ngenic.se
Telefon: +46 76 628 56 00
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KORT OM NGENIC

Ngenic är ett ledande energiteknikföretag som arbetar med digitalisering och effektivisering av 
energisystem, med energiföretag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och villaägare som 
kunder. Produkterna och systemet möjliggör ett mer kostnadseffektivt utnyttjande av befintlig 
infrastruktur i el- och fjärrvärmenät samtidigt som kundvärdet av energileveransen ökar. 
Energieffektiviseringsföretagen (EEF) utsåg Ngenic till Årets framtidsföretag 2019. Huvudkontoret 
ligger i Uppsala. Ngenic är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: NGENIC). För mer 
information, besök: www.ngenic.se

Ngenics Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 8 121 576 90

 Certifiedadviser@redeye.se
 www.redeye.se

Denna information är sådan information som Ngenic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 2021-12-01 16:00 CET.
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